Protokoll från årsmöte fredagen 24 juli 2009 kl.10.00 ombord på M/S Ceres.
Inledning
Jonas Modig hälsade deltagarna hjärtligt välkomna till båtfärd Karlsborg - Töreboda
med M/S Ceres och nämnde att det är femte gången som vi åker med M/S Ceres. Jonas
gick igenom dagens program och informerade om praktiska detaljer för dagens resa.
Claes Astin, Skaraborgs radioprofil tillika medlem i sällskapet kommer att läsa dikter
under resan. Börje Karlsson kommer att berätta om sjön Viken och obelisken vid
Lanthöjden. Dagens huvudnummer är Staffan Söderblom som föredragshållare vid ett
längre uppehåll vid Lanthöjden. I samband med detta samtalar Staffan Söderblom och
Jonas Modig.
1.

Årsmötets öppnande.
Föreningens tillika sällskapets ordförande Jonas Modig förklarade årsmötet för öppnat.
Sjuttiosex medlemmar hade hörsammat inbjudan.
De särskilt inbjudna, föredragshållare Staffan Söderblom, kulturchefen i Karlsborg
Kerstin Lorentz och hedersmedlemmen Bengt Lindroos hälsades speciellt välkomna.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötets ordförande valdes Jonas Modig och till sekreterare valdes Leif Spetz.

3.

Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
Till justerare valdes Göte Ejneljung och Cecilia Modig.

4.

Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt.
Inbjudan och kallelse till årsmötet hade skickats ut tillsammans med medlemsbladets
Vattenår. Årsmötet godkände det sätt som styrelsen kallat till årsmötet.

5.

Verksamhetsberättelse för 2008
Ordföranden läste och kommenterade delar ur verksamhetsberättelsen och informerade
särskilt om föreningens utställnings och expeditionslokaler i Brovaktarstugan.
Samtliga årsmöteshandlingar hade också delats ut till mötesdeltagarna.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2008.

6.

Årsredovisning
Skattmästaren Börje Karlsson lämnade en utförlig redovisning om föreningens ekonomi
och kommenterade posterna i årsredovisningen.
Årsmötet godkände årsredovisningen.
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7.

Revisionsberättelse
Eftersom ingen av revisorerna var närvarande läste ordföranden upp den överlämnade
revisionsberättelsen från revisorerna.
Årsmötet godkände revisionsrapporten.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

9.

Fastställande av handlingsprogram för 2010 och långsiktigt handlingsprogram.
Ordföranden informerade om handlingsprogrammet för 2010 och det långsiktiga
handlingsprogrammet.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till handlingsprogram 2010 och långsiktigt
handlingsprogram.

10.

Fastställande av medlemsavgift för 2010.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om att årsavgiften för 2010 för enskild
medlem ska vara oförändrad, 150 kr och för juridisk person 300 kr.

11.

Val av föreningens tillika sällskapets ordförande.
Årsmötet valde Jonas Modig till föreningens tillika sällskapets ordförande för 2010.

12.

Val av fem styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter för 2009 valdes Börje Karlsson, Johan Dahlberg, Anders Weidar
Barbro Falken (nyval) och Leif Spetz.

13.

Val av två suppleanter till styrelsen.
Till suppleanter i styrelsen för 2010 valdes Ulrika Dahlberg och Göran Midman (nyval).

14

Val av två revisorer jämte en suppleant.
Till revisorer för 2010 valdes Agneta Rudolfson och Birgitta Wahlstrand.
Till revisorsuppleant för 2010 valdes Bo Johansson.

15.

Val av valberedning bestående av två ledamöter.
Årsmötet beslutade att valberedningen för 2010 ska bestå av två ledamöter.
Till valberedare valdes Kenth Lundström (sammankallande) och Carl-Johan Axelsson.

16.

Övrigt
Ordföranden informerade om ateljéstugan på S:t Röknen. Medlemmar kan hyra ateljén
under året. Det har tidigare kostat 150 kr/dygn och familj.
Styrelsens förslag är att avgiften 150 kr kvarstår men ska gälla per person och dygn för
att på så sätt få in pengar för hyra och underhåll.
Janne Andersson i Motala är sällskapets kontaktperson som också kan förmedla
transporthjälp till S:t Röknen.
Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag.

2

17.

Årsmötets avslutning
Ordföranden Jonas Modig tackade alla närvarande medlemmar för ett givande årsmöte
och hälsade de nyvalda till förtroendeposter välkomna. Ett speciellt tack framfördes till
Karlsborgs kultur- och bibliotekschef Kerstin Lorentz för det aktiva arbetet hon nedlagt
med Brovaktarstugan och det stöd som Kerstin visar föreningen. Ordföranden
överlämnade en inramad bild ur sällskapets bildserie som tack för Kerstins insatser.
Vidare tackades Leif med familj och Barbro samt medlemmar för det arbete som
nedlagts i samband med att sällskapet kommit in i Brovaktarstugan.
Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat.

Karlsborg den 27 juli 2009

Vid protokollet

Ordförande

Leif Spetz

Jonas Modig

Justerare

Göte Ejneljung
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Cecilia Modig

